Urząd Gminy w Rewalu
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, 11.05.2007 r.

BUS/341/04/05/07

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w
Pobierowie, gmina Rewal”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia
do pytań złożonych przez uczestników postępowania
Pytania 1 z dnia 07.05.2007 r.
1. Ponieważ Zamawiający w swoich odpowiedziach na pytania oferentów nie dopuszcza
zmiany zaproponowanych podstaw wyceny, ani zastosowania w ich miejsce kalkulacji
indywidualnych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie
współczynników korygujących (zwiększających i zmniejszających) do podanych
nakładów robocizny i sprzętu, tak aby je dostosować do istniejącej sytuacji na rynku
budowlanym oraz proponowanych technologii wykonania, których nie uwzględniają
standardowe nakłady podane w KNR.
Każda pozycja w której oferent dokonałby zmian mogłaby być przez niego w jakiś
sposób oznakowana np. przez zapis. „pozycja modyfikowana” lub każdy inny, tak aby
Zamawiający od razu wiedział, iż Oferent właśnie w tej pozycji dokonał zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania 2 z dnia 07.05.2007 r.
1. W przedmiarze technologii dot. Stanowiska krat poz. 15 i 16 znajdują się 2 pompy
EMU typu FA 08.52 WR-200. Na stanowisku krat nie ma pomp, czy je wykreślić z
przedmiaru? Czy wycenić kosz zsypowy pod podajnikiem skratek?
Odpowiedź:
Skratki z krat mechanicznych transportowane są przez hydrauliczne podajniki skratek. W
przedmiarze, hydrauliczne podajniki skratek zostały wycenione przez analogię, jako pompy
EMU. Kosz zsypowy do podajnika skratek jest integralną częścią podajnika skratek i
powinien zostać ujęty w cenie podajnika.
2. W przedmiarze technologii dot. Piaskownika nie ujęto napowietrzania, prosimy o
korektę.

Odpowiedź:
Rurociągi sprężonego powietrza fi 63 x 2,0 mm w piaskowniku ujęte są przedmiarze
technologii oczyszczalni ścieków, Rozdział 3, piaskownik, pozycje 26,27 i 28
Do przedmiaru należy dopisać pozycje dodatkowe które należy wycenić:
- montaż rurociągów perforowanych fi 15 x 1,0 mm ze stali 0H18N9 (ruszt
napowietrzający) - 35,0 m
- montaż rurociągów fi 28 x 1,5 mm ze stali 0H18N9 - 43,0 m
- montaż rurociągów fi 80x2,0 mm ze stali 0H18N9 - 9,0 m
- montaż przepustnic DN 25 mm z napędem ręcznym - szt 14
- montaż przepustnic DN 25 mm z napędem elektrycznym - 2 szt
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
3. Na podstawie odpowiedzi z dnia 25.04.2007 r. należy wycenić kosztorysy załączone w
materiałach przetargowych, natomiast w piśmie z dnia 02.05.2007 r. napisano, że
„Zamawiający wymaga, aby kosztorysy ofertowe były wykonane dla każdego
obiektu oddzielnie. Proszę o wypowiedź czy wystarczy zestawienie cen obiektów
sporządzone na podstawie wycenionych kosztorysów załączonych w materiałach
przetargowych?
Odpowiedź:
TAK
Pytanie z dnia 25.04.2007 r.
1. Prosimy o podanie jakich obiektów dotyczą pozycje 30-40 książki przedmiarów na
roboty budowlane. Rozdział obejmujący te pozycje przedmiarowe nosi nazwę
„KOMORA K1 i K2”. Prosimy o wskazanie tych obiektów w odniesieniu do
projektów wykonawczych oraz ST-02.
Odpowiedź:
Rozdział „KOMORA K1 i K2” nie ma odniesienia do projektów wykonawczych oraz ST-02
dlatego też należy wykreślić pozycje 30-40 z przedmiarów.
Pytania z dnia 25.04.2007 r.
1. Pompownia osadu powrotnego w kosztorysie ofertowym
Poz. 191 Montaż pompy jest -3 szt.
Poz. 192 zakup pomp do w/w – 1 szt.
Brak również n/w armatury która występuje w zestawieniu cz. technologiczna :
- zasuwy nożowej EBES DN. 200 – 4 szt.
- zasuwa nożowa EBES DN 300 – 3 szt.
- zasuwa nożowa EBES DN 150
z napędem elektrycznym – 3 szt.
- zawór zwrotny DN 200 PN 10 – 4 szt.
Odpowiedź:
W pozycji 191 ujęto montaż 3 pomp w związku z tym, w pozycji 192 należy ująć zakup 3 pomp.
Montaż zasuw kołnierzowych i zaworu zwrotnego ujęte w pozycjach 201-204 przedmiaru
robót części technologicznej.

2. Hala dmuchaw w kosztorysie ofertowym brak n/w armatury (ujęta w zestawieniu cz.
technologiczna)
- przepustnicy typu Z 011-K1 DN 300 – 2 szt.
- przepustnica typu Z 011-K1 DN 350 – 2 szt.
- przepustnica typu Z 011-K1 DN 200 – 2 szt.
- przepustnica typu Z 011-K1 DN 400 – 3 szt.
- przepustnica DN 65 typ Z 011-A-AEL,
PN-10, SGM/Profibus DP
- 1 szt.
- przepustnica DN 100 typ Z 011-A-AEL,
PN 10 SGM/Profibus DP z napędem
elektrycznym
- 1 szt.
- zasuwa klinowa kołnierzowa płaska
do gazu DN 80 PN 6 bar
- 1 szt.
Odpowiedź:
Wymienione w pytaniu przepustnice należy dopisać do kosztorysu ofertowego zgodnie z
punktem 2.3 SIWZ.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

